
 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Kepribadian 

Kepribadian adalah karakteristik seseorang yang menyebabkan munculnya 

konsistensi perasaan, pemikiran, dan perilaku-perilaku (Pervin da 

n Cervone, 2010). Menurut (Feist dan Feist, 2008) kepribadian adalah pola 

sifat (watak) dan sebuah karakter unik, yang memberikan konsisten sekaligus 

individualitas bagi perilaku seseorang. Murray menyatakan kepribadian adalah 

suatu lembaga yang mengatur organ tubuh, yang sejak lahir sampai mati tidak 

berhenti terlibat dalam pengubahan kegiatan fungsional. Phares mendefinisikan 

kepribadian sebagai pola yang khas dari pikiran, perasaan dan tingkah laku yang 

membedakan orang yang satu dengan yang lain dan tidak berubah lintas waktu dan 

situasi (Murray dalam Asra, 2008). 

Berbagai definisi tentang kepribadian memiliki lima persamaan yaitu sebagai 

berikut (Alwisol, 2009): 

1. Kepribadian bersifat umum, maksudnya kepribadian menunjuk kepada sifat 

umum seseorang berupa pikiran, kegiatan, dan perasaan yang berpengaruh 

secara sistematik terhadap keseluruhan tingkah lakunya. 

2. Kepribadian bersifat khas, maksudnya kepribadian dipakai untuk menjelaskan 

sifat individu yang membedakan seseorang dengan orang lain, semacam tanda 

tangan atau sidik jari psikologik, dan bagaimana individu berbeda dengan 

orang lain. 

3. Kepribadian berjangka lama, maksudnya kepribadian dipakai untuk 

menggambarkan sifat individu yang awet, tidak mudah berubah sepanjang 

hayat. Perubahan kepribadian biasanya bersifat bertahap atau akibat merespon 

sesuatu kejadian yang luar biasa. 

4. Kepribadian bersifat kesatuan, maksudnya kepribadian dipakai untuk 

memandang diri sebagai unit tunggal, struktur atau organisasi internal hipotetik 

yang membentuk kesatuan dan konsistensi. 
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5. Kepribadian dapat berfungsi baik atau buruk, maksudnya kepribadian adalah 

cara bagaimana orang berada di dunia. 

Berdasarkan beberapa penyataan para ahli diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa kepribadian merupakan karakteristik khas yang membedakan setiap orang 

dan kecendrungan  seseorang dalam proses menyesuaikan diri dengan lingkungan. 

2.1.1 Dimensi Kepribadian Big Five 

 Faktor  lima besar kepribadian (big five personality) adalah neuroticism, 

extraversion, openness to experience, agreeableness, dan conscientiousness. 

Meskipun para psikologi kepribadian biasanya merujuk trait-trait sebagai N,E,O,A, 

dan C  berdasarkan urutan kemunculan mereka dalam analisis faktor. Berikut 

dimensi kepribadian big five: 

1. Stabilitas emosional ( Neuroticism) 

Neuroticism menggambarkan seseorang yang memiliki masalah dengan 

emosi yang negatif seperti rasa khawatir dan rasa tidak aman, secara emosional 

mereka labil dan mereka juga mengubah perhatian menjadi sesuatu yang 

berlawanan (Rahmatillah, 2011). Sub faktor yang terdapat dalam Neurotisisme 

adalah sebagai berikut (Rahmatillah, 2011): 

a. Anxiety, kecenderungan untuk gelisah, penuh ketakutan, merasa 

khawatir, gugup, dan tegang. 

b. Hostility, kecenderungan untuk mengalami amarah, frustasi dan penuh 

kebencian. 

c. Depression, kecenderungan untuk mengalami depresi pada individu 

normal. 

d. Self-consciousness, individu yang menunjukkn emosi malu, merasa tidak 

nyaman diantara orang lain, terlalu sensitif, dan mudah merasa rendah 

diri. 

e. Impulsiveness, tidak mampu mengontrol keinginan yang berlebihan atau 

dorongan untuk melakukan sesuatu. 
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f. Vulnerability, kecenderungan untuk tidak mampu menghadapi stress, 

bergantung pada orang lain, mudah menyerah dan panik bila menghadapi 

sesuatu yang datang mendadak. 

2.  Ekstraversion ( Extraversi) 

Orang yang ekstraversion tinggi cenderung ramah dan terbuka serta 

menghabiskan banyak waktu untuk mempertahankan hubungan interaksi dengan 

orang lain. Sementara Orang yang ekstraversion rendah cenderung tidak 

sepenuhnya terbuka dan memiliki hubungan yang lebih sedikit dan tidak seperti 

kebanyakan orang lain, mereka lebih senang dengan kesendirian (Mastuti, 2005). 

Orang-orang yang ekstroversion dicirikan dengan efek positif seperti memiliki 

antusiasme yang tinggi, senang bergaul, memiliki emosi yang positif, energik, 

tertarik dengan banyak hal, ambisius. Extraversion mudah termotivasi oleh 

perubahan, variasi dalam hidup, tantangan dan mudah bosan. Sub faktor yang 

terdapat dalam Extraversion adalah sebagai berikut (Rahmatillah, 2011): 

a. Warmth, kecenderungan untuk mudah bergaul dan membagi kasih 

sayang. 

b. Gregariousness, kecenderungan untuk banyak berteman dan berinteraksi 

dengan orang banyak. 

c. Activity, individu yang sering mengikuti berbagai kegiatan, memiliki 

energi dan semangat yang tinggi. 

d. Assertiveness, individu yang cenderung tegas 

e. Excitement-seeking, individu yang suka mencari sensasi dan suka 

mengambil resiko. 

f. Positive emotion, kecenderungan untuk mengalami emosi-emosi yang 

positif seperti bahagia, cinta, dan kegembiraan. 

3. Keterbukaan ( Openness to experience ) 

Orang Openness to experience, ia akan cenderung menjadi imajinatif, benar-

benar sensitif dan intelek (Mastuti, 2005). Openess juga mempunyai ciri mudah 

bertoleransi, kapasitas untuk menyerap informasi menjadi sangat fokus dan mampu 

untuk waspada pada berbagai perasaan dan pemikiran. 
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Seseorang dengan tingkat openness yang tinggi digambarkan sebagai 

seseorang yang memiliki nilai yang imajinasi, broadmindedness, dan a world of 

baeuty, sedangkan orang yang opennessnya rendah digambarkan sebagai pribadi 

yang mempunyai pemikiran yang sempit, konservatif dan tidak menyukai adanya 

perubahan. Sub faktor yang terdapat dalam Opennes to experience adalah sebagai 

berikut (Rahmatillah, 2011): 

a. Fantasy, individu yang memiliki imajinasi yang tinggi dan aktif. 

b. Aesthetic, individu yang memiliki apresiasi yang tinggi terhadap seni dan 

keindahan. 

c. Feelings, individu yang menyadari dan menyelami emosi dan 

perasaannya sendiri. 

d. Action, individu yang berkeinginan untuk mencoba hal-hal baru. 

e. Ideas, berpikiran terbuka dan mau menyadari ide baru dan tidak 

konversional. 

f. Values, kesiapan seseorang untuk menguji ulang nilai-nilai sosial politik 

dan agama. 

4. Kebaikan (Agreeableness) 

Seseorang yang memiliki agreeableness yang tinggi digambarkan sebagai 

seseorang yang memiliki nilai suka membantu, forgiving (memaafkan), dan 

penyayang, sedangkan orang yang memiliki agreeableness yang rendah 

digambarkan sebagai orang yang cenderung untuk lebih agresif dan kurang 

kooperatif. Sub faktor Agreeableness adalah sebagai berikut (Rahmatillah, 2011): 

a. Trust, tingkat kepercayaan individu terhadap orang lain. 

b. Straight-forwrdness, individu yang terus terang, sungguh-sungguh dalam 

menyatakan sesuatu. 

c. Altruism, individu yng murah hati dan memiliki keinginan untuk 

membantu orang lain. 

d. Compliance, karakteristik dari reaksi terhadap konflik interpersonal. 

e. Modesty, individu yang sederhana dan rendah hati.  

f. Tender-mindedness, simpatik dan peduli terhadap orang lain. 
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5.  Sifat Berhati-Hati ( Conscientiousness)  

Dimensi ini merujuk pada jumlah tujuan yang menjadi pusat perhatian 

seseorang. Orang yang mempunyai skor tinggi cenderung mendengarkan kata hati 

dan mengejar sedikit tujuan dalam satu cara yang terarah dan cenderung 

bertanggung jawab, kuat bertahan, tergantung, dan berorientasi pada prestasi. 

Sementara yang skornya rendah ia akan cenderung menjadi lebih kacau pikirannya, 

mengejar banyak tujuan, dan lebih hedonistik (Mastuti, 2005). Sub faktor 

Conscientiousness adalah sebagai berikut (Rahmatillah, 2011): 

a. Competence, kesanggupan, efektifitas dan kebijakan dalam melakukan 

sesuatu. 

b. Order, kemampuan mengorganisasi. 

c. Dutifulness, memegang erat prinsip hidup. 

d. Achievement-striving, aspirasi individu dalam mencapai prestasi. 

e. Self-discipline, mampu mengatur diri sendiri. 

f. Deliberation, selalu berpikir dahulu sebelum bertindak. 

Jadi dimensi-dimensi kepribadian big five adalah neuroticism, extraversion, 

openness to experience, agreeableness, dan conscientiousness. 

2.1.2 Alat Ukur Big Five 

Banyak peneliti percaya bahwa perbedaan individu dapat dikelompokkan 

dalam lima dimensi yang luas dan bipolar (Jhon & Srivastava, McCrae & Costa, 

dalam (Cervone dan Pervin, 2012) dimensi-dimensi yang dikenal luas dalam bidang 

profesional sebagai lima besar (big five) (Wade dan Tavris, 2007). Istilah “Lima-

Besar” untuk pertama kalinya dinyatakan oleh Lewis Goldberg pada tahun 1981 

ketika melukiskan konsistensi temuan-temuan analisis faktor sifat kepribadian, 

sedangkan Costa & McCrae masih melakukan penelitian mengenai tiga faktor 

mereka (Neuroticism, Ekstravertion, Openness to Experience). 

Di akhir tahun 1983, McCrae & Costa masih bekerja dengan model tiga 

faktor kepribadian. Namun, tidak sampai tahun 1985, mereka melaporkan hasil 

penemuan mereka tentang lima faktor kepribadian. Karya ini memuncak dalam 

NEO-PI, inventori kepribadian lima faktor mereka. NEO-PI adalah inventori 
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kepribadian yang hanya mengukur tiga dimensi pertama yaitu N, E, O.  Pada tahun 

1985 dua dimensi terakhir ditambahkan yaitu A (agreeableness) dan C 

(conscientiousness). Banyak peneliti percaya bahwa perbedaan individu dapat 

dikelompokkan dalam lima dimensi yang luas dan bipolar (John & Srivastava, 

McCrae & Costa, dalam Cervone dan Pervin, 2012), dimensi-dimensi yang dikenal 

luas dalam bidang profesional sebagai lima besar (Big Five). 

Dalam penelitian ini uji coba alat ukur dilakukan untuk melihat tingkat 

validitas konsistensi alat ukur. Alat ukur yang diuji coba adalah skala kepribadian 

Big Five yang diuji cobakan kepada mahasiswa Teknik Informatika UIN SUSKA 

RIAU. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas 

guna mendapatkan hal-hal yang layak digunakan sebagai alat ukur. 

2.2 Text Mining 

Text mining (penambangan teks) adalah penambangan yang dilakukan oleh 

komputer untuk mendapatkan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak diketahui 

sebelumnya atau menemukan kembali informasi yang tersirat secara implisit, yang 

berasal dari informasi yang diekstrak secara otomatis dari sumber-sumber data teks 

yang berbeda beda (Feldman, dan Sanger, 2007). Text mining merupakan teknik 

yang digunakan untuk menangani masalah classification, clustering, information 

extraction dan information retrival (Berry dan Kogan, 2010). 

Pada dasarnya proses kerja dari text mining banyak mengapdopsi dari 

penelitian Data Mining namun yang menjadi perbedaan adalah pola yang 

digunakan oleh text mining diambil dari sekumpulan bahasa alami yang tidak 

terstruktur sedangkan dalam Data Mining pola yang diambil dari database yang 

terstruktur (Han dan Kamber, 2006).  

2.2.1 Text Preprocessing 

Tahap text preprocessing adalah tahap awal dari text mining. Tahap ini 

mencakup semua rutinitas, dan proses untuk mempersiapkan data yang akan 

digunakan pada operasi knowledge discovery sistem text mining (Feldman, dan 

Sanger, 2007). Tindakan yang  dilakukan pada tahap ini adalah toLowerCase, yaitu 
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mengubah semua karakter huruf menjadi huruf kecil dan Tokenizing yaitu proses 

penguraian deskripsi yang semula berupa kalimat-kalimat menjadi kata-kata dan 

menghilangkan delimiterdelimiter seperti tanda titik (.), koma (,), spasi dan karakter 

angka yang ada pada kata tersebut (Weiss dkk, 2005). 

2.2.2 Algoritma Enhanced Confix Stripping 

Algoritma Enhanced Confix Stripping Stemmer dikembangkan oleh Putu 

Adhi Kerta Mahendra pada tahun 2008. Sebagai hasil evaluasi penelitian 

sebelumnya, yaitu memperbaiki kekurangan pada algoritma Confix Stripping 

Stemmer (Mahendra, 2008). Proses stemming untuk bahasa Indonesia dengan 

performa yang paling baik adalah dengan menggunakan algoritma Enhanced 

Confix Stripping Stemmer (Andita Dwiyoga Tahitoe, 2010).  

Berdasarkan penelitian (Mahendra, 2008). Tahapan kerja algoritma 

Enhanced Confix Stripping Stemmer adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Aturan Pemenggalan Awalan Algoritma Enhanced Confix Stripping 

Stremmer (Mahendra, 2008). 

Aturan Format Kata Pemenggalan 

1  berV…  ber-V… | be-r-V…  

2  berCAP…  ber-CAP… dimana C!=„r‟ & P!=‟er‟  

3  berCAerV…  ber-CAerV… dimana C!=‟r‟  

4  belajar  bel-ajar  

5  beC1erC2…  be-C1erC2… dimana C1!={„r‟ | „l‟}  

6  terV…  ter-V… | te-rV…  

7  terCerV…  ter-CerV… dimana C!=‟r‟  

8  terCP…  ter-CP… dimana C!=‟r‟ dan P!=‟er‟  

9  teC1erC2…  te-C1erC2… dimana C1!=‟r‟  

10  me{l|r|w|y}V…  me-{l|r|w|y}V…  

11  mem{b|f|v}…  mem-{b|f|v}…  

12  mempe…  mem-pe…  

13  mem{rV|V}…  me-m{rV|V}… | me-p{rV|V}…  

14  men{c|d|j|s|z}…  men-{c|d|j|s|z}…  

15  menV…  me-nV… | me-tV…  

16  meng{g|h|q|k}…  meng-{g|h|q|k}…  

17  mengV…  meng-V… | meng-kV… | (mengV-… jika V=‟e‟)  

18  menyV…  meny-sV…  
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Aturan Format Kata Pemenggalan 

19  mempA…  mem-pA… dimana A!=‟e‟  

20  pe{w|y}V…  pe-{w|y}V…  

21  perV…  per-V… | pe-rV…  

23  perCAP…  per-CAP… dimana C!=‟r‟ dan P!=‟er‟  

24  perCAerV…  per-CAerV… dimana C!=‟r‟  

25  pem{b|f|V}…  pem-{b|f|V}…  

26  pem{rV|V}…  pe-m{rV|V}… | pe-p{rV|V}…  

27  pen{c|d|j|z}…  pen-{c|d|j|z}…  

28  penV…  pe-nV… | pe-tV…  

29  pengC…  peng-C…  

30  pengV…  peng-V… | peng-kV… | (pengV-… jika V=‟e‟)  

31  penyV…  peny-sV…  

32  pelV…  pe-lV… kecuali “pelajar” yang menghasilkan “ajar”  

33  peCerV…  per-erV… dimana C!={r|w|y|l|m|n}…  

34  peCP…  pe-CP… dimana C!={r|w|y|l|m|n} dan P!=‟er‟  

35  terC1erC2…  ter-C1erC2… dimana C1!=‟r‟  

36  peC1erC2…  pe-C1erC2… dimana C1!={r|w|y|l|m|n}  

2.3 Naïve Bayes Classifier 

Algoritma Naïve Bayes classifier merupakan algoritma yang digunakan untuk 

mencari nilai probabilitas tertinggi untuk mengklasifikasi data uji pada kategori 

yang paling tepat (Feldman, dan Sanger, 2007). Dalam penelitian ini yang menjadi 

data uji adalah dokumen tweet. Ada dua tahap pada klasifikasi dokumen. Tahap 

pertama adalah pelatihan terhadap dokumen yang sudah diketahui kategorinya. 

Sedangkan tahap kedua adalah proses klasifikasi dokumen yang belum diketahui 

kategorinya.  

2.3.1 Proses Pelatihan 

Pada saat proses perlatihan, dokumen yang akan diinputkan terlebih dahulu 

telah diketahui kategorinya. Dokumen yang digunakan pada saat pelatihan disebut 

dokumen contoh. Dokumen contoh terlebih dahulu mengalami praproses untuk 

masuk ke proses ini. Proses pelatihan berguna untuk membentuk pengetahuan 

berupa nilai probabilitas kata. Pada proses pelatihan ini, memiliki modul yang 

hampir sama dengan tahap klasifikasi. Bedanya, hanya pada proses pelatihan tidak 

menjalankan modul klasifikasi, tetapi hanya menghasilkan dokumen yang 
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mengandung kata-kata untuk mengkarakteristik suatu kategori. (Efendi dan Malik, 

2012) 

Pada setiap kata yang muncul pada dokumen latih, hitung nilai probabilitas 

masing-masing katanya dengan persamaan 2.1. Setelah itu, hitung probabilitas 

kategori dengan menggunakan persamaan 2.2.  

                                              P(𝑉𝑗) =  
|𝑑𝑜𝑐𝑠 𝑗|

|𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ|
 .................................................(2.1) 

Keterangan: 

𝑃(𝑉𝑗) = Peluang kemunculan dokumen yang memiliki kategori 

|docs𝑗| = Jumlah seluruh dokumen pada setiap kategori 

|contoh| = Jumlah keseluruhan data yang dilatih 

 

Dan terakhir melakukan perhitungan probabilitas kategori dengan cara: 

P(𝑊𝑘|𝑉𝑗) =
𝑛𝑘+1

n+ |kosakata|
...................................... (2.2) 

Keterangan:  

P(𝑊𝑘|𝑉𝑗) = Peluang kemunculan kata-kata pada sebuah kategori 

n𝑘 = Jumlah frekuensi kemunculan setiap kata pada sebuah kategori 

n  = Jumlah frekuensi kemunculan seluruh kata dari setiap kategori 

|kosakata| = Jumlah semua kata dari semua kategori 

2.3.2 Proses klasifikasi 

Pada proses klasifikasi, dokumen yang diinputkan belum diketahui 

kategorinya. Sama seperti pada saat proses pelatihan, proses klasifikasi ini pun 

harus melewati praproses terlebih dahulu. Pada proses ini, dilakukan tahap mencari 

kata-kata yang ada pada dokumen input sesuai dengan pengetahuan kata di data 

latih yang disebut (Efendi dan Malik, 2012). 

Persamaan diatas dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut : 

    𝑉𝑀𝐴𝑃 =  𝑃(𝑉𝑗) ∏𝑖 𝑉 𝑗 𝑒 𝑉
𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥

𝑃(𝑎𝑖|𝑣𝑗)..........................(2.3) 
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Keterangan: 

𝑉𝑗 = Kategori tweet, j = 1, 2, 3, …, n. Dimana dalam penelitian ini, 

𝐽1 = Kategori tweet openness,  𝐽2 = Kategori tweet conscientiousness,  

𝐽3 = Kategori tweet ektraversion,  𝐽4 = Kategori tweet areeableness, dan  

𝐽5 = Kategori tweet neurotisme. 

P(𝑎𝑖|𝑣𝑗) = Peluang kemunculan 𝑎𝑖 pada kategori 𝑣𝑗 . 

𝑃(𝑉𝑗) = Peluang kemunculan dokumen yang memiliki kategori j. 

2.4 Confusion Matrix 

Confusion matrix merupakan alat yang berguna untuk  menganalisis seberapa 

baik classifier mengenali tuple dari kelas yang berbeda. TP dan TN memberikan 

informasi ketika classifier benar, sedangkan FP dan FN memberitahu ketika 

classifier salah (Han, Kamber dan Pei, 2011). Tabel 2.2 adalah contoh dari 

confusion matrix.  

Tabel 2.2 Model Confusion Matrix 

Klasifikasi yang benar 
Diklasifikasi sebagai 

+ - 

+ True Positives False Positives 

- False negative True Negatives 

Akurasi merupakan presentase dari data yang diprediksi secara benar. Perhitungan 

akurasi adalah : 

 Akurasi =  
(𝑇𝑃+𝑇𝑁)

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
             

Keterangan : 

TP : True positives, merupakan jumlah data dengan kelas positif yang 

diklasifikasi positif. 

TN : True negatives, merupakan jumlah data dengan kelas negatif yang 

diklasifikasikan negatif 
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FP : False positives, merupakan jumlah data dengan kelas positif 

diklasifikasikan negatif 

FN : False negatives, merupakan jumlah data dengan kelas negatif 

diklasifikasikan positif 

2.5 Pengujian White Box 

Pengujian White Box adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau 

software dengan cara melihat modul untuk dapat meneliti dan menganalisa kode 

dari program yang di buat ada yang salah atau tidak. Kalau modul yang telah dan 

sudah di hasilkan berupa output yang tidak sesuai dengan yang diharapkan maka 

akan dikompilasi ulang dan diperiksa kembali kode-kode tersebut hingga sesuai 

dengan yang diharapkan.(Mustaqbal, Firdaus, & Rahmadi, 2015) 

Kasus yang sering menggunakan white box testing akan diujikan dengan 

beberapa tahapan yaitu:  

1.  Pengujian seluruh keputusan yang menggunakan logika. 

2. Pengujian keseluruh loop yang ada sesuai batasan-batasannya.  

3. Pengujian pada struktur data yang sifatnya internal dan yang terjamin 

validitasnya. 

2.6 Penelitian terkait 

Penelitian yang pernah dilakukan tentang kepribadian, dan menggunakan 

atau menerapkan algoritma Naïve Bayes. Penelitian terkait dapat dilihat pada Tabel 

2.3 dan 2.4. 

Tabel 2.3 Penelitian Terkait Kasus 

No Peneliti Judul Tahun Keterangan 

1 Febrianto, 

Prasetia 

dan 

Wijaya 

Pembuatan Sistem 

Prediksi Kepribadian 

“The Big Five Traits” 

2015 Saat ini penelitian 

mengenai Pembuatan 

Sistem Prediksi 

Kepribadian dari Media 
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No Peneliti Judul Tahun Keterangan 

dari Media Sosial 

Twitter 

Sosial Twitter sedang 

dalam tahap pengembangan 

dan uji 

2 Sarwani 

dan 

Mahmudy 

Analisis Twitter 

Untuk Mengetahui 

Karakter Seseorang 

Menggunakan 

Algoritma Naive 

Bayes Classifier 

2015 tingkat akurasi data hasil 

klasifikasi menggunakan 

metode naïve bayes 

classifier dengan cara 

membagi jumlah data 

klasifikasi yang benar 

dengan jumlah seluruh data 

sehingga diperoleh tingkat 

akuasi sebesar 100%. 

Tabel 2.4 Penelitian Terkait Metode 

No Peneliti Metode Tahun Keterangan 

1 Pamungkas, 

Setiyanto, 

dan 

Dolphina 

Analisis Sentiment 

Pada Sosial Media 

Twitter 

Menggunakan Naive 

Bayes Classifier 

Terhadap Kata Kunci 

“Kurikulum 2013 

2015 Akurasi Naive Bayes 

Classifier  memberikan 

hasil sebesar 91 % untuk 

1000 data latih yang 

diberikan. 

2 Mujilahwati Pre-Processing Text 

Mining Pada Data 

Twitter 

2016 algoritma Naïve Bayes 

dapat mengklasifikasikan 

sebanyak 419 record. 

Sehingga hasil nilai 

presentase akurasi untuk 
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No Peneliti Metode Tahun Keterangan 

klasifiasi kategori layanan 

adalah 93.11%. 

3 Amir 

Hamzah 

Sentiment Analysis 

Untuk 

Memanfaatkan Saran 

Kuesioner Dalam 

Evaluasi 

Pembelajaran 

Dengan 

Menggunakan  Naive 

Bayes Classifier 

(NBC) 

2012 Algoritma NBC memiliki 

kinerja yang cukup tinggi 

untuk klasifikasi dokumen 

teks, baik dokumen berita 

maupun dokumen 

akademik. Pada klasifikasi 

dokumen berita didapatkan 

akurasi yang lebih tinggi 

(maksimal 91%) 

dibandingkan dengan 

dokumen akademik 

(maksimal 82%). 

  

 


